
པར་ངོས 14 པ
2022·10·14

ཕྱོཕྱོགིས་བསྡུས་གིསར་འགྱུར།

（（པརཔར་་ངོངོསངོངོས13པརཔར་་མཐུདམཐུད་་པཔ།།））ཁུལེ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་གིིཞཀྱི་རྩའིཀྱི་སྨནི་
བཅོངོས་འིགིིནི་བཅོངོལེ་ནིངོ་དངོངོས་སུ་ཞུགིིས་མཁེནི་གྱིཀྱི་མཀྱི་ཁྲིཀྱི
25.32ལེ་སླེསླེབས་ཡངོད་པས། ཞཀྱིངོ་ཆེསླེནི་གྱིཀྱིས་གིིཏེནི་འིཁེསླེལེ་
བྱེས་པའིཀྱི ་འིགིིནི་བཅོངོལེ་ནིངོ་ཞུགིིས་ཚོད་རྒྱ་བསྐྱསླེད་པའིཀྱི ་
དམཀྱིགིིས་འིབསླེནི་འིགིིནི་འིཁྲིཀྱིའིཀྱི100.21%ལེསླེགིིས་འིགྲུབ་
བྱེས། ཞཀྱིངོ་ཆེསླེནི་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་སྨནི་བཅོངོས་འིགིིནི་སྲུངོ་ཆེ་འིཕྲིཀྱིནི་
སྟེསླེགིིས་བུའིཀྱི་མཁེར་གྲོངོངོ་གིིཀྱི་ལེས་བཟངོ་པའིཀྱི་སྒོངོ་བསྟེསླེནི་མཉིམ་
སྐྱངོབ་འིགིིནི་སྲུངོ་ལེམ་ལུགིིས་རངོ་ཁུལེ་དུ་ཁྱངོནི་ཡངོངོས་ནིས་
དངོནི་འིཁྱངོལེ་བྱེས་པར་གིིཞཀྱི་བཅོངོལེ་ཏེསླེ། གྲོངོངོ་ཁྱསླེར་དངོ་གྲོངོངོ་
གིིསསླེབ་སྡོངོད་དམངོས་ཀྱིཀྱི ་སྤྱཀྱིར་བཏེངོ་སྒོངོ ་བསྟེསླེནི་གྱིཀྱི ་ལེངོ ་རསླེའིཀྱི ་
གིིཏེངོངོ་སྤྲོངོད་བྱེསླེད་ཆེངོགིི་པའིཀྱི་དངུལེ་གྲོངོས་དསླེ་སྔོངོནི་གྱིཀྱི་སྒོངོར120
ནིས་སྒོངོར300རུ་ཇེསླེ་མཐངོར་བཏེངོ་ཞཀྱིངོ་། སྒོངོ(བྲེསླེལེ)བསྟེསླེནི་
སྨནི་བཅོངོས་ལེས་ཁུངོས་རཀྱིམ་པ་གིིཉིཀྱིས་པ་དངོ་རཀྱིམ་པ་གིིསུམ་
པའིཀྱི་དམཀྱིགིིས་བཙུགིིས་སྨནི་བཅོངོས་ལེས་ཁུངོས་སུ་རྒྱ་བསྐྱསླེད།
ཁུལེ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱིDRGགིིཏེངོངོ ་སྤྲོངོད ་བྱེསླེད ་ཐབས་ཚོཚོད ་ལྟའིཀྱི ་
བཅོངོས་བསྒྱུར་གྱིཀྱི་བྱེ་བའིཀྱི་ལེས་འིགིིནི་སངོ་སངོ་གིིངོ་རཀྱིམ་ལྡོནི་པའིཀྱི་
སྒོངོ ་ནིས་སྤེསླེལེ། ཞཀྱིངོ་སྡོསླེའིཀྱི ་སྡོངོད་དམངོས་ཀྱིཀྱི ་གིིཞཀྱི ་རྩའིཀྱི ་སྨནི་
བཅོངོས་འིགིིནི་སྲུངོ་བྱེ་བ་དངོངོས་གིིནིས་ལེསླེགིིས་སྒྲུབ་བྱེས་ཏེསླེ།
ནིད་ཀྱིཀྱི ་དབངོ་གིིཀྱིས་དབུལེ་ཕོངོངོས་སུ་འིགྱུར་བ་དངོ་ཡངོ་
བསྐྱར་དབུལེ་པངོར་འིགྱུར་བ་མཐའི་གིིཅོཀྱིགིི་ཏུ་སྔོངོནི་འིགིིངོགིི་
བྱེསླེད་པ་དངོ་། ནིད་གིིཞཀྱི་ལྕིཀྱི་མངོའི འི་རཀྱིགིིས་ཀྱིཀྱི་འིགིིནི་སྲུངོ་ཆུ་ཚོད་
རྒྱུནི་ཆེད་མསླེད ་པར་སྲ་བརྟནི་དུ་གིིཏེངོངོ ་བ། སྨནི་བཅོངོས་
རངོགིིས་སྐྱངོར་གྱིཀྱི་མཐཀྱིལེ་བརྟངོལེ་འིགིིནི་སྲུངོ་བརྟནི་པངོར་བཏེངོ་

སྟེསླེ། གིིཞཀྱི་རྩའིཀྱི་སྨནི་བཅོངོས་ཉིསླེནི་སྲུངོ་དངོ་ནིད་གིིཞཀྱི་ལྕིཀྱི་མངོའི འི་
རཀྱིགིིས་ཀྱིཀྱི་ཉིསླེནི་སྲུངོ་། སྨནི་བཅོངོས་རངོགིིས་སྐྱངོར“ ས་ཚོའིགིིས་
གིིཅོཀྱིགིི་ཅོནི”གྱིཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཁྱངོནི་ཡངོངོས་ནིས་མངོངོནི་འིགྱུར་
བྱེས་ཤིཀྱིངོ་། གྲོངོངོ་གིིསསླེབ་དར་སྤེསླེལེ་འིཐབ་ཇུས་ཁྱངོནི་ཡངོངོས་
ནིས་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེསླེད་པར་རངོགིིས་འིདསླེགིིས་བྱེས། སྨནི་རྫས་
ཟད་གྲོངོནི་གིིཅོཀྱིགིི་བསྡུས་སྒོངོས་འིངོས་འིགུགིི་ཉིངོ ་སྒྲུབ་བྱེསླེད་པ་
བཅོངོས་བསྒྱུར་ཟབ་སྤེསླེལེ་བྱེས་ནིས། ཁུལེ་ནིངོ་ཁུལེ་གྱིཀྱི་གིིཞུངོ་
བཙུགིིས་སྨནི་ཁེངོ་གིིཀྱིས་གིིཅོཀྱིགིི་བསྡུས་སྒོངོས་སྨནི་རྫས་ཟད་
གྲོངོནི་འིངོས་འིགུགིི་ཉིངོ་སྒྲུབ་དངོ་བསླེད་སྤྱངོད་དངོ་དངོ་དམ་བྱེསླེད་པར་
ཤུགིིས་བསྣནི་པ་དངོ་། སྨནི་རྫས་ཟད་གྲོངོནི་གྱིཀྱི་རཀྱིནི་གིིངོངོ་ཚོད་
མཐངོནི་པངོའི འི་སྟེསླེངོ་ནིས་མར་ཆེགིི་པར་བྱེས་ནིས། མཀྱི་དམངོས་
མངོ་ཚོཚོགིིས་ལེ་སྤུས་ལེསླེགིིས་རཀྱིནི་དམའིཀྱི་སྨནི་བཅོངོས་དངོ་སྨནི་
རྫས་ཞབས་ཞུ་དངོངོས་གིིནིས་ལེངོངོས་སྤྱངོད་དུ་བཅུགིི སྨནི་
བཅོངོས་འིགིིནི་བཅོངོལེ་གློངོགིི་རྡུལེ་དཔངོ་ཡཀྱིགིི་བསླེད་སྤྱངོད་ཚོད
95%རུ་སླེསླེབས་པ་དངོ་། སཀྱིལེ་འིཚོཚོངོ་སྨནི་ཁེངོ66གིིཀྱིས་སྔོངོནི་
ལེ་ངོངོ ་གིིདངོངོ་བཤིསླེར་ལེསླེནི་གྱིཀྱིས་ཐད་ཀོར་རྩཀྱིས་སྤྲོངོད་རྒྱགིི་པ་
ཚོཚོད་ལྟ་བྱེསླེད་པ་དངོ་།“ བྱེངོ་བུ་བརྡར་བ”དངོ“ བཤིསླེར་
རཀྱིས་བརྡར་བ”“ མཀྱི་ངོངོ ་བརྡར་བ”དངོ་ཐངོབ་ཐངོ་ལེགིི་
ཁྱསླེར་བཅོས་ཀྱིཀྱིས་དུས་ཐངོགིི་ཏུ་རྩཀྱིས་སྤྲོངོད་བྱེས་པ་བརྒྱུད་དསླེ།
སྨནི་བཅོངོས་འིགིིནི་བཅོངོལེ་བཅོངོས་སྐྱངོངོ་དསླེངོ་རབས་ཅོནི་གྱིཀྱི་
ཞབས་ཞུའིཀྱི་ནུས་པ་དངོ་ཆུ་ཚོད་རྒྱུནི་ཆེད་མསླེད་པར་མཐངོར་
འིདསླེགིིས་བྱུངོ་། དམཀྱིགིིས་བཙུགིིས་སྨནི་བཅོངོས་ལེས་ཁུངོས་
ཀྱིཀྱི་གྲོས་སུ་འིདསླེམ་ཆེངོགིི་པའིཀྱི་འིགྲོངོ་རཀྱིམ་དངོ་ཕོནི་ཚུནི་ངོངོས་ལེསླེནི་

བྱེསླེད་པའིཀྱི་ཤུགིིས་ཚོད་རྒྱུནི་ཆེད་མསླེད་པར་ཇེསླེ་དྲགིི་ཏུ་བཏེངོ་སྟེསླེ།
ཁུལེ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་དམཀྱིགིིས་བཙུགིིས་སྨནི་བཅོངོས་ལེས་ཁུངོས
1168(དམཀྱིགིིས་བཙུགིིས་སྨནི་བཅོངོས་ལེས་ཁུངོས687དངོ་
དམཀྱིགིིས་བཙུགིིས་སྨནི་རྫས་སཀྱིལེ་འིཚོཚོངོ ་ཁེངོ481)ལེ་
སླེསླེབས་ཡངོད་ཅོཀྱིངོ་། རྒྱ་ཆེསླེའིཀྱི་འིགིིནི་ཞུགིིས་མཀྱི་སྣས་སྨནི་པར་
བསྟེསླེནི་པ་དངོ་སྨནི་ཉིངོ་བར་སྔོར་ལེས་སྟེབས་བདསླེ་བསྐྲུནི་ཡངོད།
2022ལེངོ་ནིཀྱི“ལྔ་བཅུ་བཞཀྱི”འིཆེར་འིགིིངོད་ཁྱངོནི་ཡངོངོས་ནིས་
དངོངོས ་འིབསླེབས ་བྱེསླེད ་པ ་དངོ ་ ། བདསླེ ་ཐངོ ་མཚོཚོ ་སྔོངོནི ་གྱིཀྱི ་
འིཛུགིིས་སྐྲུནི་ཁྱངོནི་ཡངོངོས་ནིས་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེསླེད་པའིཀྱི་གིིནིད་
འིགིིགིི་གིིཀྱི་ལེངོ་ཡཀྱིནི་པས། ཁུལེ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་རཀྱིམ་པ་སངོ་སངོའི འི་སྨནི་
བཅོངོས་འིགིིནི་སྲུངོ་སྡོསླེ ་ཁེགིི་གིིཀྱིས་ཏེངོ་ཀྲུངོ་དབྱེངོ་དངོ་ཞཀྱིངོ་
ཆེསླེནི། ཁུལེ་ཏེངོ་ཨུ་དངོ་སྲཀྱིད་གིིཞུངོ་གིིཀྱི་ཇུས་ཆེངོད་བཀོངོད་སྒྲིཀྱིགིི་
དགིི་སྨནི་བཅོངོས་འིགིིནི་བཅོངོལེ་ཁྱབ་ཁེངོངོས་སུ་ཇེཀྱི་མ་ཇེཀྱི་བཞཀྱིནི་
དུ་ལེགིི་ལེསླེནི་ལེསླེགིིས་པངོ ་དངོ་སྐུལེ་འིདསླེད་ལེསླེགིིས་པངོ། དངོནི་
འིཁྱངོལེ་ལེསླེགིིས་པངོ་བཅོས་བྱེས་ཏེསླེ། ཁུལེ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་སྨནི་བཅོངོས་
འིགིིནི་སྲུངོ་གིིཀྱི་སྤུས་ཚོད་མཐངོ་བའིཀྱི་འིཕོསླེལེ་རྒྱས་ལེ་རྨངོ་གིིཞཀྱི་
བརྟནི་པངོ ་བཏེཀྱིངོ་ཞཀྱིངོ ་། མཀྱི ་དམངོས་མངོ་ཚོཚོགིིས་ཀྱིཀྱི ་སྨནི་
བཅོངོས་དཔལེ་འིབྱེངོར་གྱིཀྱི ་ཁུར་བངོ ་ཇེསླེ ་ཡངོ་དུ་བཏེངོ་ལེ། མཀྱི ་
དམངོས་མངོ་ཚོཚོགིིས་ལེ་སྔོར་ལེས་མངོ་ཞཀྱིངོ་ལེསླེགིིས་པའིཀྱི་སྒོངོ་
ནིས་བཅོངོས་བསྒྱུར་འིཕོསླེལེ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི་གྲུབ་འིབྲེས་མཉིམ་རངོལེ་
བྱེསླེད་དུ་བཅུགིི་སྟེསླེ། ཁྱད་དུ་འིཕོགིིས་པའིཀྱི་གྲུབ་འིབྲེས་ཀྱིཀྱིས་
ཏེངོ་གིིཀྱི་ཚོཚོགིིས་ཆེསླེནི་ཉིཀྱི་ཤུ་པ་རྒྱལེ་ཁེའིཀྱི་ངོངོ་འིཚོཚོགིིས་པར་བསུ་
མ་བྱེས། །

ཉིསླེ་བའིཀྱི་ལེངོ་འིགིིའིཀྱི་རཀྱིངོ་ལེ། དགིིའི་བདསླེ་
རྫངོངོ་ཁྱཀྱི་འིབྲེཀྱི་ཞངོ་གིིཀྱིས“མངོའི་ཁེངོངོས་ཡངོངོས་
སུ་གིིད་སྙིཀྱིགིིས་མསླེད་པ”དངོ“གིིཙོངོ་སསླེལེ་
གིིསུམ་དངོ་བཅོངོས་བསྒྱུར་ལྔ། གིིངོ་འིདངོད་
དྲུགིི་བཅོངོས་སྐྱངོངོ”གིིཀྱི་བྱེ་བའིཀྱི་ལེས་འིགིིནི་དངོ་
ཟུངོ་འིབྲེསླེལེ་བྱེས་ཤིཀྱིངོ་། རྒྱུནི་འིཁྱངོངོས་ལྷངོད་
མསླེད་ཀྱིཀྱི་སྙིཀྱིངོ་སྟེངོབས་ལེ་བརྟསླེནི་ནིས། མཀྱི་སྡོངོད་
ཁེངོར་ཡུགིི་གིིཀྱི་སྤུས་ཚོད་ཇེསླེ་ལེསླེགིིས་སུ་གིིཏེངོངོ་
བར་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེས་ལེ། ཞངོ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་མངོ་
ཚོཚོགིིས་ཀྱིཀྱི་སྐྱཀྱིད་སྣངོ་དངོ་བདསླེ་སྣངོ་། ཡཀྱིད་ཚོའིམ་
ཚོད་བཅོས་མཐངོར་འིདསླེགིིས་སུ་བཏེངོ་།
ཞཀྱིངོ་སྡོསླེའིཀྱི་བཙོཚོགིི་ཆུ་གིིཙོངོ་བཟངོ་བྱེསླེད་པའིཀྱི་

སྒྲིཀྱིགིི་བཀོངོད་འིཛུགིིས་སྐྲུནི་རྒྱུནི་བསྲཀྱིངོས་ནིས་
ཁྱངོནི་ཡངོངོས་ལེ་ཁེསླེབས་པར་མགྱིངོགིིས་མྱུར་
གྱིཀྱིས་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེས། 2022ལེངོའི འི་ཟླ9པར།
མགིིངོ་ལེངོགིི་ཁུལེ་གྱིཀྱི་ཞངོ་རཀྱིམ་པའིཀྱི་བཙོཚོགིི་ཆུ་
གིིཙོངོ་བཟངོ་ས་ཚོའིགིིས་ཐངོགིི་མ་ལེསླེགིིས་འིགྲུབ་
བྱུངོ་ནིས་བཀོངོལེ་སྤྱངོད་བྱེས་ཤིཀྱིངོ་། ལེས་གིིཞཀྱི་
དསླེའིཀྱི་མ་དངུལེ་གྱིཀྱི་ཡངོངོ་ཁུངོས་ནིཀྱི་ཧྲངོ་ཧའིསླེ་ཡཀྱི་
རངོགིིས་སྐྲུནི་མ་དངུལེ་ཡཀྱིནི་ལེ། བསྡོངོམས་པས་
སྒོངོར་ཁྲིཀྱི1500བཏེངོ་། ལེས་གིིཞཀྱི་དསླེ་འིཁེངོར་
སྐྱངོད་བྱེས་རྗེསླེས་ཁྱཀྱི་འིབྲེཀྱི་ཞངོ་གིིཀྱི་སྲཀྱིད་གིིཞུངོ་
གིིནིས་ས་དངོ་དསླེའིཀྱི ་ཉིསླེ ་འིཁེངོར་གྱིཀྱི ་ཁྱཀྱིམ་ཚོངོ
1000ལྷགིི་དངོ་ལེས་ཁུངོས་ཀྱིཀྱི ་བཙོཚོགིི་ཆུ་
གིིཙོངོ་བཟངོ་བྱེ་རྒྱུ་རསླེད།
སྐྱསླེ ་ཁེམས་བདསླེ ་སྡོངོད་དངོ་མཛེཛེས་པའིཀྱི ་

གྲོངོངོ་ཚོཚོ་འིཛུགིིས་སྐྲུནི་བྱེསླེད་པའིཀྱི་བཟངོ་འིགིིངོད་
མགྱིངོགིིས་མྱུར་གྱིཀྱིས་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེས། 2017
ལེངོར། ཁྱཀྱི ་འིབྲེཀྱི ་ཞངོ་གིིཀྱི ་ཕྱིཀྱིའིཀྱི ་བཀོངོད ་པ་ཇེསླེ ་
ལེསླེགིིས་སུ་གིིཏེངོངོ་བ་དངོ་། མངོ་ཚོཚོགིིས་ཀྱིཀྱི་དུས་
རྒྱུནི་འིཚོཚོ་བའིཀྱི་ཆེ་རྐྱེསླེནི་ཇེསླེ་མཐངོར་བཏེངོ་བ་དངོ་
ཆེབས་ཅོཀྱིགིི དགིིའི་བདསླེ་རྫངོངོ་གིིཀྱི་ཡུལེ་སྐོངོར་
རཀྱིགིི་གིིནིས་འིཕོསླེལེ་རྒྱས་ལེ་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེསླེད་
ཆེསླེད། གིིངོངོ་རཀྱིམ་སྡོསླེ ་ཁེགིི་དངོ་ཧྲངོ་ཧའིསླེ ་ཡཀྱི ་
རངོགིིས་སྐྲུནི་གྱིཀྱི་རྒྱབ་སྐྱངོར་ཆེསླེནི་མངོའི འི་འིངོགིི ཁྱཀྱི་
འིབྲེཀྱི་ཞངོ་གིིཀྱི་ཕྱིཀྱིའིཀྱི་བཀོངོད་པ་བཅོངོས་བསྒྱུར་དངོ་
རྨངོ་གིིཞཀྱིའིཀྱི་སྒྲིཀྱིགིི་བཀོངོད་འིཛུགིིས་སྐྲུནི་ལེས་
གིིཞཀྱི་ལེགིི་བསྟེར་བྱེས་ཤིཀྱིངོ་། བསྡོངོམས་པས་
སྒོངོར་ཁྲིཀྱི450བཏེངོ་སྟེསླེ། གིིཙོཚོ་བངོ་ཁྱཀྱི་འིབྲེཀྱི་ཞངོ་
གིིཀྱི་སྲངོ་ལེམ་གིིཙོཚོ་བངོའི འི་ཐངོགིི་ཁེངོ་གིིཀྱི་ཕྱིཀྱི་ངོངོས་
བཅོངོས་སྐྱངོངོ་བྱེས་ལེ། སྨཀྱི་གྲུ་བཞཀྱི་མ1600ཅོནི་
གྱིཀྱི་ལུས་རྩལེ་ར་བ་འིཛུགིིས་སྐྲུནི་དངོ་ལུས་
རྩལེ་ཡངོ་བྱེད་ཉིངོས།

“གིིཙོངོ་སསླེལེ་གིིསུམ་དངོ་བཅོངོས་བསྒྱུར་
ལྔ། གིིངོ་འིདངོད་དྲུགིི་བཅོངོས་སྐྱངོངོ”གིིཀྱི་རྒྱུནི་
རྣམ་ཅོནི་གྱིཀྱི་དངོ་དམ་ལེ་ཤུགིིས་བརྒྱབ་ནིས།
གྲོངོངོ་གིིསསླེབ་སྐྱསླེ་ཁེམས་ཀྱིཀྱི་ལེམ་ཡངོས་པངོར་
ཕྱིསླེས། གྲོངོངོ་གིིསསླེབ་དར་སྤེསླེལེ་གྱིཀྱི་ཐངོནི་ལེས་
དར་བ་དངོ་སྐྱསླེ་ཁེམས་བདསླེ་སྡོངོད། ཡུལེ་སྲངོལེ་
རཀྱིགིི་གིིནིས། བཅོངོས་སྐྱངོངོ་ནུས་ལྡོནི། འིཚོཚོ་བ་
ཕྱུགིི་པངོ།“ མངོའི་ཁེངོངོས་ཡངོངོས་སུ་གིིད་
སྙིཀྱིགིིས་མསླེད་པ”དངོ“གིིཙོངོ་སསླེལེ་གིིསུམ་

དངོ་བཅོངོས་བསྒྱུར་ལྔ། གིིངོ་འིདངོད ་དྲུགིི་
བཅོངོས་སྐྱངོངོ”གིིཀྱི་སྤྱཀྱིའིཀྱི ་བླངོ་བྱེ་ལྟར།“ ཆུ་
དཔངོནི་ལེམ་ལུགིིས”དངོ་ལྟ་སྲུངོ་པའིཀྱི་བྱེ་བའིཀྱི་
སྒྲིཀྱིགིི་སྲངོལེ་བཀོངོལེ་ནིས། གྲོངོངོ་གིིསསླེབ་ཀྱིཀྱི་ཏེངོ་
ཡངོནི་ལེས་བྱེསླེད་པ་དངོ་སྒོསླེར་གིིཉིསླེར་བཟངོ་ཚོཚོངོ་
པ། སྐྱསླེ ་ཁེམས་ལྟ་སྲུངོ་པ། འིབྲེངོགིི་པ་མངོ་
ཚོཚོགིིས་བཅོས་རྩ་འིཛུགིིས་བྱེས་ནིས་དུས་
བཅོད་ལྟར་གིིཅོཀྱིགིི་བསྡུས་སྒོངོས་ཁེངོར་ཡུགིི་
བཅོངོས་སྐྱངོངོ་བྱེ་བ་སྤེསླེལེ། ཞངོ་ཡངོངོས་ཀྱིཀྱི་གིིད་
སྙིཀྱིགིིས་གིིཙོངོ་བཟངོ་ས་ཚོའིགིིས་རྒྱུནི་ལྡོནི་གྱིཀྱིས་
འིཁེངོར་སྐྱངོད་བྱེས་པར་མ་ཟད།“ སྒོངོ་ཁེའིཀྱི ་
འིགིིནི་སྲུངོ་གིིསུམ”གྱིཀྱི་ལེམ་ལུགིིས་སྤྱད་དསླེ།

“ཁྱཀྱིམ་ཚོངོ་གིིཀྱིས་རཀྱིགིིས་དབྱེསླེ་བ་དངོ་སྡོསླེ་བས་
འིཚོཚོལེ་སྡུད་བྱེསླེད་པ། ཞངོ་དུ་འིཁེངོར་སྐྱངོད་བྱེསླེད་
པ”ཡཀྱི ་འིཁེངོར་སྐྱངོད ་སྒྲིཀྱིགིི་སྲངོལེ་ཕོལེ་ཆེསླེར་
མངོངོནི་འིགྱུར་བྱུངོ་བར་མ་ཟད། སྡོསླེ་བ་རཀྱིམ་
པའིཀྱི་ཁེངོར་སྲུངོ་མཐུནི་ཚོཚོགིིས་དངོ་ཡུནི་བརྟནི་
སྒྲིཀྱིགིི་སྲངོལེ་བཙུགིིས། གིིངོངོ་རཀྱིམ་སྡོསླེ་ཁེགིི་གིིཀྱི་
རྒྱབ་སྐྱངོར་ཆེསླེནི་པངོའི འི་འིངོགིི ཞནི་འིགྱུར་རྩྭ་ས་
མུའུ་ཁྲིཀྱི5ལེསླེགིིས་བཅོངོས་བཏེངོ་ལེ། ས་ནིགིི་
ཐངོ་མུའུ3000བཅོངོས་སྐྱངོངོ་བྱེས་ཤིཀྱིངོ་། ཞནི་
འིགྱུར་རྩྭ་ས་མུའུ་ཁྲིཀྱི5ཁེ་གིིསབ་བྱེས། ལྟ་སྲུངོ་
པའིཀྱི་དུས་རྒྱུནི་སྐོངོར་ཞཀྱིབ་ལེ་ཤུགིིས་བསྣནི་
ནིས། རངོ་བྱུངོ་སྐྱསླེ་ཁེམས་ལེསླེགིིས་པངོར་འིཕོསླེལེ་
བར་སྲུངོ་སྐྱངོབ་བྱེས།

“སྤྱངོད་ཁེངོ་གིིསར་བརྗེསླེ”ལེ་ཏེནི་ཏེཀྱིགིི་

གིིཀྱིས་སྐུལེ་སྤེསླེལེ་བྱེས་ནིས། གྲོངོངོ་གིིསསླེབ་ཀྱིཀྱི་
ཕྱིཀྱིའིཀྱི་བཀོངོད་པ་ཇེསླེ་ལེསླེགིིས་སུ་བཏེངོ་། ཁྱཀྱི་འིབྲེཀྱི་
ཞངོ་གིིཀྱིས་ཚོནི་རཀྱིགིི་དངོ་མཐུནི་པའིཀྱི་སྒོངོ་ནིས་
མཐངོར་འིདསླེགིིས་དངོ་བཅོངོས་བསྒྱུར་བྱེསླེད་པའིཀྱི་
ལེགིི་བསྟེར་ཇུས་གིིཞཀྱི ་སྒྲིཀྱིགིི་བཟངོ ་བྱེས་ཏེསླེ།
རཀྱིམ་པ་ལྟར་ཞཀྱིངོ་སྡོསླེའིཀྱི་སྤྱངོད་ཁེངོ་ཇེསླེ་བཟངོ་དངོ་
བཅོངོས་བསྒྱུར་བྱེས་ལེ། ཡུལེ་བབ་དངོ་བསྟུནི་
ནིས་སྤྱངོད་ཁེངོ་ལེས་པའིཀྱི་ཚོད་གིིཞཀྱི་དངོ་རྣམ་པ་
བདམས་ཤིཀྱིངོ་། ཡུནི་རཀྱིངོ་ལྟ་སྐྱངོངོ་བྱེསླེད་པའིཀྱི་
འིཁེངོར་སྐྱངོད་སྒྲིཀྱིགིི ་སྲངོལེ་བཙུགིིས་པ་དངོ་།
ཕྱིངོགིིས་བསྡུས་ཇུས་འིདངོནི་བྱེས་ཏེསླེ ། ཞཀྱིངོ ་
སྡོསླེའིཀྱི་སྤྱངོད་ཁེངོ་ལེ་དངོངོས་གིིནིས་གིིསར་བརྗེསླེ་
རངོ་བཞཀྱིནི་གྱིཀྱི་འིགྱུར་ལྡོངོགིི་འིབྱུངོ་དུ་བཅུགིི་
ཐངོགིི ཞཀྱིངོ་སྡོསླེའིཀྱི ་མཀྱི ་སྡོངོད་ཁེངོར་ཡུགིི་ལེསླེགིིས་
བཅོངོས་གིིཏེངོངོ་བར་སྔོར་ལེས་བཟངོ་བའིཀྱི་ཆེ་
རྐྱེསླེནི་བསྐྲུནི། 2019ལེངོའི འི་ཚུནི་དུ། ཞངོ་ཡངོངོས་
སུ་སྤྱངོད་ཁེངོ80ལེས་ཡངོད་ལེ། སྤྱཀྱི་པའིཀྱི་སྤྱངོད་
ཁེངོ་སྲཀྱིད་འིཛེའིནི་སྡོསླེ་བར་ཁྱབ་ཚོད100%རུ་
སླེསླེབས། ཞངོ་ཁེངོངོས་ཀྱིཀྱི་སྤྱངོད་ཁེངོ་འིཛུགིིས་
སྐྲུནི་ཚོད་ལྡོནི་ཅོནི་དངོ་དངོ ་དམ་ཚོད་གིིཞཀྱི ་
ཅོནི། འིཁེངོར་སྐྱངོད་ཞབས་ཞུ་ཅོནི། ལྟ་སྐུལེ་
སྤྱཀྱི ་ཚོཚོགིིས་ཅོནི་ལྟར། མཀྱི ་སྡོངོད ་ཁེངོར ་ཡུགིི་
མངོངོནི་གིིསལེ་གྱིཀྱིས་ཇེསླེ ་ལེསླེགིིས་སུ་ཕྱིཀྱིནི་པ་
དངོ་། འིབྲེངོགིི་པ་མངོ་ཚོཚོགིིས་ཀྱིཀྱི ་སྐྱཀྱིད་སྣངོ་
དངོ་ཐངོབ་སྣངོ་། བདསླེ་སྣངོ་བཅོས་ནུས་ལྡོནི་
གྱིཀྱིས་མཐངོར་འིདསླེགིིས་སུ་ཕྱིཀྱིནི། །

དགིའ་བདདེ་རྫོཕྱོང་ཁྱིཁྱི་འབྲིཁྱི་ཞང་གིཁྱིས་བྱེདེད་ཐབས་བཞཁྱི་ལ་བརྟེདེན་ནས་མཛེཛེས་པའཁྱི་གྲོཕྱོང་ཚོཚོ་བསྐྲུན་པ།


